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ALLAM, EGYHAZ, OKTATAS
1848-1945

HITEELEKEZETI ISKOLAK ALLfrAsAT 1848-ban az lij polgari nepokta-

Atasi torvenyjavaslat - melyet az alsohaz elfogadott - mindenkinek meg-

engedte, de ez senkit nem mentesftett a kozsegi iskola fenntartasara

szolgalo 5%-os iskolaado alol. (Az 6t szazalekos iskolaado a tevedesek

elkeriilese vegett sem ekkor, sem a kes6bbiekben nem azt jelenti, hogy a lako-

sok jovedelmuk.ot szazalekat fizettek volna iskolara, hanem azt, hogy az allam-

nak fizetett jovedelemado 6t szazalekat vetettek ki kozsegi iskolaad6 cimen az

adofizet6kre.) Az 1848-as elkepzeles 6riasi forrasb6vulest hozott volna az okta-

tasugynek, hiszen ez az alapfokii koziskolaztatast - az eves allami koltsegvete-

sen tul - ellatta volna az orszag jovedelemado bev^telenek 6t szazalekdval, ko-

telezove tette volna olyan kozsegi iskola felallitasat, melybe barmely felekezet-

hez tartoz6 gyermek fenntartasok n^lkiil jarhat, hiszen a vallasoktatas nem is-

kolai tantargy, hanem arr61 a lelk^szek gondoskodnak. (1919 utan a liberalis

er6k bukasa tette lehet6ve azt, amit 1848-ban senki nem javasolt, 1868-ban pe-

dig a parlament tobbsege elvetett: az istentisztelet latogatasdnak hatosagi behaj-

tasat.)

Ett61 az dllami kotelezettsegvallalast61 teljesen fuggetlenul a torvenyjavaslat

lehetoseget biztosftott az egyhdzaknak, hogy sajat forrasaikb61, allamsegelyeik-

bol es hi'veik felekezeti iskolaadojabol, valamint tandijakbol alternativ iskola-

rendszert tartsanak fenn. Ezaltal a torv^ny - legaldbbis fihanszfrozasi tekin-

tetben - a felekezeti iskolakat ugyaniigy maganiskolanak nyilvdmtotta volna,

mint ahogyan ez p^ldaul az Amerikai Egyesult Allamokban megvalosult. Ez a

torvenyjavaslat - bar az alsohazban inkabb a radikdlisok voltak ellene - a

fels6hazban olyan konzervativ ellenzesre talalt, hogy lekerult a napirendr61 es

ezert nem lett belole torveny.

Az 1849-es fordulat azutan a liberalis oktataspolitikai torekveseket egy

idore teljesen lebenitotta. Az iskolakkal - mint a lojalis magatartast befolyasol6

intezm^nyekkel es a Habsburg-ellenes ertelmiseg buvohelyeivel - kapcsolatos

politikai attitud- ranyomta a Wlyeget a tanugyigazgatasra. Kulonosen a kozepis-

kolakkal kapcsolatban megfogalmazott hatdrozott szakmai kovetelmenyek

biztositottak lehet5seget a lenyegesen kisebb es kevesW felszerelt - de "a nem-

zeti ellenallas szellemet hordoz6" - protestans iskolak leminositesere.

1867 utan a korminyzatnak olyan tomegu problemaval kellett szembe-

neznie, olyan torvenyalkotasi menetrendet kellett teljesitenie, hogy 1848 mar-

kans elkepzeleseit sok tekintetben fel kellett adnia. Olyan rendszert kellett te-
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remteni, amely a kormanyzat melletti ket legjelentosebb tarsadalmi er6nek, az

egyhazaknak es a megyei tarsadalomnak egyaiint megfelel.

Nepoktatas

Az egyhazakkalvalo kiegyez^s erdek^ben az Eotoos Jdzsef vezette miniszterium

megkototte a legsulyosabb kompromisszumot. Visszalepett a kozoktatas h ma-

ganoktatas markans sz&valasztasatol es lehetove tette, hogy az egyhazi isko-

laado osszege a kozsegi iskolaad6 6sszeg6b51 levonassek, magyaran, hogy az

egyhazi iskolak - automatikusan - kozj6vedelmekb61 finansziroztassanak. Mas

kerdes, hogy a liberalis kulturpolitika akkor meg abban bizott, hogy a kato-

likus autonomia kozelinek hitt megval6sulasaval a katolikus egyhdzhoz araml6

kozpenzeket tenylegesen a katolikus tarsadalom es nem az egyhazi hierarchia

fogja ellen6rizni. Ez a magyar kozoktatast az "amerikai modell" helyett a skan-

dinav modell iranyaba mozditotta volna tovabb. (A gydri..., Torek, Lepold)

A kulturalis kormanyzat a tarsadalmi rkzvetel fokozasara nepnevelesi

egyletek letrehozasat szorgalmazta. Ezek az egyletek azonban ellenallasba

iitkoztek a tenylegesen auton6m tarsadalmi csoportoknal. A protestansok auto-

nomiajukat feltettek, a katolikusok viszont a egyhaz hierarchikus fetepitesevel

talaltak ellentetesnek azokat a tarsadalmi mozgasokat, amelyek kiemeltek volna

a hierarchia al61 a felekezeti iskolakat is. Ugyanakkor azok, akik az egyMzak

visszaszoritasat tuztek ki celul, ezen egyletek hatasaval nem lehettek elegedet-

tek. E csoportok, melyek m£r ekkor allamosftast koveteltek, r&zben a kozs£ge-

sftes lehet6s£geVel krvintak elni, ez azonban csak a plebanos teljes mell6z£sevel

tartott katolikus gyulesek (6s hasonlo akciok) rev£n volt lehetseges. Az egyhaz

ellentamadasa azonban altalaban sikeres volt.

A tanfeliigyelok ebben az idoszakban ketiranyu kuzdelmet folytattak: a

tankotelezettseg es mulasztasok megtorlasa iigyeben - a torvenyhat6sagokon es

a kozigazgatasori keresztiil - a kozsegekkel kerultek konfliktusba, az iskolazta-

tas tartalmi kerdeseiben, az iskolai elet bels6 ke>deseiben pedig a hitkozsegek-

kel illetve az egyhazi hatosagokkal. (Kelemen 1985/72) A tanfelugyeloi eljarasok

nyoman a felekezeti hatosagok megintise ismetelten politikai bombakat rob-

bantott, fgy a VKM nem tudta megv^deni tanfelugyeloit es az 1/1873. szamu

korrendelet szinte feltetel nelkiili hatosagi tamogatast, sot allamsegelyt helyezett

kilatasba a felekezeti fohat6sagok szamara. A VKM realizalta: tanfeliigyel6ib61

nem hozhat 16tre olyan dekoncentralt szerveket, amelyek a helyi elit megkerde-

zese nelkiil tesznek javaslatokat.

A kozsegek es hitfelekezetek viszonyaban is valtozasok kovetkeztek be:

csokkent az 1860-as evek v£g£n igen magas kozsegi seg&y aranya, az ismert me-

gyek adatai szerint 25% koriil allandosult a tandi'jakb61 ered6 bevetel, megn6tt

az egyhazak tagjaira kir6tt hozzajarulas merteke: n£hol elerte az 5%-ot.

(Kelemen 1985/96)

A liberalis korban az iskolaallitas szabadsagat a felekezetekre n£zve term£-

szetesnek tartottak, leszamitva neliany radikalis etatista politikust es publicistat.

Az 1868-as torveny intenci6i szerint tanint^zetek finanszirozasara a Wv6k anya-
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gi hozzajdruldsdt azonban a "sajat kepviseletok altal meghatdrozand6 modon es

ardnyban" vehettek volna igenybe. Ez viszont sulyos konfliktusokhoz vezetett,

hiszen a katolikus h gorogkatolikus egyhdzba is be kivdnta vinni az att61 telje-

sen idegen kepviseleti elvet.

A katolikus egyhiz szamara ezekben az evtizedekben ket alternativat kfnalt

fel a rendszer: vagy letrehozzdk az auton6miat, azaz a hiv6k 6s a lelkeszek kep-

visel6ib61 demokratikusan valasztott szervet (orszdgos szinten olyat, mint a

helyi szinten az iskolaszek), es ebben az esetben a hierarchia lemond az iskolak

kozvetlen irdnyitdsdr61, viszont az dllami beavatkozas is visszalep ugyanarra a

szintre, mint a protestans egyhdzak vonatkozasaban; vagy pedig az allam

megorzi a szorosabb irdnyftds jogat. Ez az alternativa kiilonosen a kozepiskola-

igazgatasban vok eles, hiszen ott a hirarchidnak, illetve a rendnek val6 teljes

aldvetettseg, a kuls6 kontroll hidnya a tankeruleti f6igazgat6nak valo teljes ald-

vetettseggel pdrosult.

A tanftok, tandrok megvdlasztdsdnak, fizetkenek tekintet^ben a torveny a

fenntartoknak teljes szabadsagot adott. A tanftoi ^rdekcsoportok nyomdsdra

azonban ez a szabadsdg hamarosan a fizetesi minimum megszabdsdra korldtozo-

dott, ez viszont azokhoz a konfliktusokhoz vezetett, amelyekben az egyhdz

nem kivdnt dllamsegellyel 61ni, mikozben a tanft6k ezt szorgalmaztak, h a

nacionalista - azaz a nemzetisegeket kepvisel6 - egyhazak autonomidjdnak

visszaszoritdsdt celul kituz5 dllammal szovetsegben vegQl kimondtdk az allam-

seg^ly kotelez6seg^t, ami viszont az allami beavatkozas lehetos^nek kiszelesf-

teset vonta maga utdn.

A liberdlis korban az els6 pillanattol kezdve szabdlyoztdk a tanitds szakmai

feteteleit, az iskolaepuletekre, a nemi szepardciora, a tanit6-tanul6 hanyadosra,

a tanit6i k^pzettsegre es - bizonyos "puhitdssal" - az iskola eszkozelldtottsdgdra

vonatkoz61ag. Mikozben azonban mindenfele kozsegi 6s allami funkcio betol-

teset a tankonak megtiltottdk, addig az istentiszteleti h temetkezesi segitseget

lehet6ve tettek. Ez azutdn fesziilts^ghez vezetett: a kdntori es hasonlo illetme-

nyeket ugyanis beszdmitottdk a tanito fizet^sebe, ennek kovetkezteben a feleke-

zeti tanito kevesebb allamseg^lyt kapott.

Az eredeti eotvosi elkepzeles meg az volt, hogy az allamnak kell az iskola

vagyondn es annak felhaszndldsdn orkodni, de ezt vegiil a fenntarto felekezet

dolgdvd tettek, es csak a fenntart6 ezen tev^kenysegenek ellenorzese lett az

allam joga. Az allam statisztikai adatokat is csak felekezeti fohat6sdg titjan ker-

hetett be az iskoldkr61. E ket korldtozas jelzi: a felekezeti autonomia ebben az

esetben eleg er6s ahhoz, hogy a professziondlis kontroll egyik legjelentosebb

elem^vel szembedllksa a vagyontitok es az adatvedelem liberdlis elvet. Mivel

statisztikai adatok es vagyonkimutatds nelkiil a tanfelugyelo nem vegezhette el

azt az alapvet6 feladatdt, hogy a megye es a kormdnyzat urainak beszdmol-

hasson a helyi oktatds dllapotdr61 6s a szuks6ges teend6kr61, igy pedig nem
tudott se helyi, se orszagos forrdsokhoz jutni, a tanfelugyel6t e rendelkezes a

felekezeti f6hat6sdgokkal val6 folyamatos alkura k6sztette.

1868-ban meg ligy tunt, hogy a felekezeti iskoldk stdtusdnak megvaltoztatd-

sa fegyver lehet a megszabott normdkat teljesiteni nem tud6 felekezetekkel

szemben. Az dllam igen szeles m6rlegel6 jogkort tartott fenn magdnak, kimond-

vdn, hogy amennyiben a felekezetek nem tartjdk be a torvenyt, akkor mdsf61
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ev utan a korm&ny kozos kozsegi iskolat allithat fel es a kozs£g jogkort kap

arra, hogy iskolai ad6t vessen ki az adott hitfelekezet tagjaira is. (1868:38 tc)

Ugyanakkor a kozseg lehetoseget kapott arra, hogy kozsegi jovedelembol

fenntartott iskolajat a hitfelekezet kezeben hagyja, de ebben az esetben a

segelyezest koteles volt aranyosan elosztani az egyes felekezeti iskolak kozott.

(1878:1578 VKM)
A kortarsi es torteneszi elemzesekbol kitunik: ahol a helyi lelk&z, a helyi

kozigazgat&s 6s a helyi tanugyigazgatds - mindegyik a sajat erdeket kovetve -

megfeleloen mukodott egyiitt, ott a kozsegesit£s-egyhazasitas processzusa nem
volt mas, mint a kiils6 forrdsok bevonasanak legegyszerubb m6dja. Ennek tipi-

zsilt tortenete: a falu egyetlen iskolaja a katolikus egyhaz kezeben van. A helyi

lakossag teherviselS k6pess6ge a kozsegi vezet6k ks a pap megftelese szerint m4r
a vegen jdr, a tanfeliigyel6 megis 6vr61 eVre a dologi ellatottsag elegtelenseger61

kenytelen beszamolni. Allamsegelyt viszont - mondjuk a 90-es evekben - kul-

turharcos hangulatban nehezkes szerezni az allamtol, a felekezeti fohatosagok

pedig nem is engedelyezn6k, hogy az iskola ilyet k^rjen, nehogy megnoveked-

jen dllami fugg6sege. A korabbi bevdlt modszert - kozsegi er6forrasok igeny-

bevetelet a felekezeti iskola fejleszt£s6re - az allam megnehezitette. El6szor til-

totta, hogy a kozsegi torzsvagyonbol dtengedjenek epuleteket a felekezeteknek

(1891:9714 VKM), azutan a kozsegi iskolahoz kozsegi p6nzb61 6pitett tanterem,

az lijonnan szervezett tanit6i dllas felekezeti jelleget sziintettek meg (1888:12945

VKM, 1896:42990 VKM), v£gul kimondatott, hogy a kozsegi torzsvagyon egyal-

talan nem hasznalhat6 felekezeti iskola fejlesztes^re. (1901:13179 VKM)
A megoldas: "kozsegesitik" az iskolat. A helyi elit olyan szukkoru, hogy az

iskolaszek valtozatlan marad, az iskola bels6 elete sem valtozik semmit, a "koz-

segi" tanit6nak tovabbra is "enged&yezik", hogy ellassa eddigi kantori stb.

funkci6it, s a "helyi lakossag nagy szegenysegere 6s mely vallasossagara tekintet-

tel" tankonyvcser6t sem hajtanak vegre. Viszont a tanfelugyel6 a "peldamuta-

tasra hivatott" kozsegi iskola szamara mdr keVhet allamsegelyt. Az allamsegely-

b61 tatarozzak es felszerelik az iskolat. Majd - n£hany eV elteltevel - a "lakos-

sag egyontetu kivdnsagara" visszacser&ik a tablat. A VKM illet^kes osztalya

nem emel kifogast, hiszen igy csokkentheto az allamsegely mert^ke, ami igen

fontos, hiszen siirgeto kivans&gk^ppen nehany vadonatuj "kozsegi" iskola nyiij-

totta be igeny6t.

A kozseg t&ryleges iskoladllftdsi kotelezetts^ge akkor 16pett 61etbe, ha a

kozsegben 30 olyan mfa vallasu gyerek volt, akik a fennall6 felekezeti iskolat

hasznalni nem akartak. Az allamkincstarnak nem volt celja, hogy a kozsegi

iskolak szamat szaporitsa: az emigrans ellenzekikent allami finansziroz&st sur-

get6 Kossuth Lajos korabban, penziigyminiszterk&it hallani sem akart az allami

szerepvallalas ilyen m6rt6ku kiterjesztes6r61. Amikor tehat a tanfelugyelet a val-

ldsi kisebbsegek'jogait a felekezeti iskolaban is garantalni luvanja, ugy, hogy a

vallasorak szamat egy meghatarozott hanyadra szontja, nem pusztan a lelkiis-

mereti szabadsag kovetelme^iyenek tesz eleget, hanem az elemi p^nziigyi racio-

nalitasnak is: egyszerubb elkeriilni a serelmet, mint a panaszt kivaltani.

Amennyire nem vagy alig volt szocsove ugyanis a szocialis es nemzetis^gi

serelmeknek, annyira mukodtek a felekezeti informdci6hordoz6k. A legkisebb

felekezeti serelemb61 is lehetett - ha ebben a helybeliek kozul egy kozepesen
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tanult ember erdekelt volt - orszagos sajt6botranyt, interpellaci6t, f5pasztori

atiratot csinalni. Az 1877/25801 szamu rendelet a hitfelekezet nelkuli kiilfol-

dieket is kotelezte a hittan latogatasara, vilagosan jelezve a magyar liberalizmvis

korlatait. Ugyanakkor az 1877/18221 szamu rendelet kifejezetten eltiltotta a

hitoktatokat, hogy tandijat szedjenek a gyerekekt51, s kimondta: ezt csak a hit-

kozseg fizetheti nekik. A hitoktat6k jogviszonyanak es jovedelmenek elvalasz-

tasa az egyeb tanft6ketol az allam es az egyhaz elvalasztasanak iranyaba tett

eotvosi lepessel kezd6dott, de az, hogy korszakunkon at vegig megorzodott,

nem a folyamatosan gyengulo oktataspolitikai liberalizmusnak koszonhet6, ha-

nem a nagypolitikai liberalizmus hatasanak.

Az oktataspolitikan kiviili okokbol kirobbant kulturharc az osszefonodo

allami es egyhazi tanugyigazgatast ismet kisse sz^tvalasztotta, ism^t megjelentek

olyan taniigyigazgatasi tisztvisel6k, akik Eotvoson es Bismarckon nevelkedve

alakitottak ki elkepzeleseiket: hoi a helye a katolikus egyhaznak a magyar tar-

sadalomban. Szinten a meger6s6d6 nagypolitikai liberalizmvis gyermeke az

europai szinvonalu torv^nnyel megalkotott kozigazgatasi birosag, amely jogot

kapott arra, hogy a kozseg vagy a kozigazgatasi bizottsag torvenytelen felekeze-

ti elfogultsagot tukroz6 penzelosztasait, vagy tanit6valasztasi szabalytalansagait

megsemmisitse. (1896:26 tc.)

A nemzetisegi serelmek felemlitesenek remenytelenseget mutatja, hogy egy-

szeruen nines olyan szerepl5 a szinteren, aki valoban liberalis nemzetisegi poli-

tikaban lenne erdekelt: az iskolafenntart6 "nemzetisegi" egyhdzak inkabb

konzervaljak a nemzetisegi helyi tarsadalmak tradicionalista ert^krendjet, s az

utodallamokra i« kihato ervennyel benitjdk a szlovak, roman, szerb liberaliz-

mus meger6sodeset. A tanugyigazgatas eppugy nem kivanta feleslegesen

szaporitani sajat munkajat a tobbnyelvuseggel, mint ahogy a "tobb tani't6=na-

gyobb koltseg" bonis logikajdt61 a helyi ad6fizet5 elit illetve a penzugyminisz-

terium sem volt elragadtatva. A harmincmillio magyarrol vizionalo kozhan-

gulatban a VKM - mint a magyarosftasert felelos tdrca - remelt hataskoroket

es p^nzforrasokat gyujteni, s ezen a kemeny motivaci6n nehany kovetkezetesen

liberalis politikus alkalmi feltunese a tarca elen nem segkhetett. A magyar

parlament magyarosit6 almaihoz es a nemzetisegek nyelven tud6 tamtok alkal-

mazasanak betiltasat(!) szorgalmazo tanltoszovetsegi megnyilatkozasokhoz

kepest Apponyi magyarosft6 szabalyai m^g az "arany" kozeputat jelentettek; az

pedig k&z csoda, hogy vegig erv^nyben maradt - ha nem is alkalmaztak kovet-

kezetesen - az az 1868-as paragrafus, amely a nemzetisegiek nyelven ert6 tanito

alkalmazasat preferdlta.

A szabalyozas ugyanakkor a felekezeti iskolat azzal tette erdekeltte abban,

hogy nemileg tolerdns legyen a mas felekezetuekkel szemben, hogy egyer-

telmuen kimondta: a kozseg el6szor sajat iskolaja kovetelm^nyeinek tesz eleget,

es csak utdna seg^lyezi a felekezeti iskolat. Magyaran az a hitkozseg, mely

kikenyszeritette, hogy miatta kelljen kozsegi iskolat allitani, allamsegelye, koz-

segi seg^lye elvesztesevel egyardnt szamolhatott.

A katolikus iskolaszek hataskore a sajat f6hatosagahoz kepest viszonylag

szuk volt, meg azokban az iskolakban is, amelyeket kizarolag a helyi katoliku-

sok iskolaadoibol tartottak fenn. A valasztas - noha a katolikus tanfelugyel6

jelenlet^ben zajlbtt le - csak a puspok j6vahagyasaval valt ervenyess^, s6t, arra
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is lehet6s£g nyflott - kiilonf&e nehezen ellenSrizhet6 indokok alapjan -, hogy

a piispok vij valasztdsra utasi'tsa az iskolaszeket, s6t, maga nevezze ki a tanftot.

A kizarolagos egyhdzmegyei vagyonb61 fenntartott iskolaknal a kinevezes joga

teljes eg£szeben a puspokot illette, ha pedig az egyhazmegye alland6 seg&lyel

jdrult az iskola fenntartasdhoz, a puspok az iskolaszek hdrom jeloltj£b61 nevezte

ki a tanft6t.

A reformdtus es evang&ikus iskolaknal az iskolaszeket csak meghallgatjdk a

tanito alkalmazasdndl, a vdlasztds joga a presbiteriume\ A presbiterium - amely

az iskolaszek vdlasztoja is volt - maga felugyelt az iskoldra, ennek kovetkez-

teben az iskolaszek jelentdsege itt eltorpult. Az egyhdzmegyei feliigyel6k a koz-

gyul£s taniigyi bizottsdgdnak tettek jelentest, ennek egyharmad r£sz£t a tanlt6k

alkottak.

A megyei oktatdspolitikat a tanfelugyel6 referdlasa alapjan a kozigazgatasi

bizottsdg iranyitotta. A tanfeliigyel6 minden fontos ke>desben - nem beszelunk

most az oktatas tartalmi felugyeleterol - csak a bizottsdg tudtdval es hatarozata

alapjdn int^zkedhetett. Nemcsak a megyei kozigazgatds kozegeit nem tudta nel-

kulvik nyomds aid venni, ami taldn term&zetesnek h egyszeru koordindcios

feladatnak tekinthet6, de bizonyos keVdesekben m£g sajat miniszterevel sem

erintkezhetett. Peldaul el6szor a kozigazgatdsi bizottsagot kellett arr61 meggy6z-

nie, hogy bizonyos felekezeti iskoldk nem felelnek meg a torv^nyes el6irdsok-

nak es csak utdna keriilhetett arra sor, hogy a. VKM is megfontolja: meginti-e

az illeto felekezetet. A d6nt£st azonban ket igen fontos kerdesben: a kozsegi

segely hitfelekezetek kozotti elosztasanak k£rdeseben es a vdrosi iskolasz£ki vd-

lasztokepesseg keVd£s£ben nem a kozigazgatasi bizottsdg, hanem maga a tor-

venyhatosdgi bizottsdg hozta, amelyben a tanfeliigyel6 szerepe ISnyegesen ki-

sebb volt.

A tanfeliigyel6k elsS kongresszusukat 1893-ban tartottdk, megpedig kozosen

az egyhaziak es az dllamiak. A szdzadfordul6 politikai celjai koziil tehat a nem-

zetisegekkel kapcsolatos celokat a taniigyigazgatas felvdllalta; a liberalizmus

utols6 nagy csatdjat, az dllam £s egyhaz szetvdlasztdsdt mar nem.

A tanfelugyel6k tevekenysege £ppen az egyhdzi oktatds es az dllami tev6-

kenyseg osszecsusztatdsa irdnydba hatott. Szorgalmaztdk, hogy a hitoktat6kat a

VKM koltsegvetesebol fizessek, hogy a vallaserkolcsot az alsofoku iparostanonc

kepzesben kotelezove
-

tegy£k, hogy a felekezeti tanitok ellen folytatott fele-

kezeti vizsgalatokra az dllami tanfelugyelot hivjdk meg. Az egyhdzpolitikai

konfliktus kovetkezteben a VKM-nek erdekeben dllt elvdlasztani az evtizedek

6ta osszefonodott vildgi £s egyhdzi iskolaigazgatdst, a konfliktusok£rt cser£be

pedig valamit kellett adnia a tanfelugyel5knek: napirendre keriil az dllami tan-

feliigyelok munkafelteteleinek javitdsa.

A szdzadfordul6ra teljesen vildgossa vdlt, hogy az iskolafeliigyelet es igaz-

gatas nem az oktatdsi sztera beliigye, hanem ismet 6pp oly sulyos politikai

kerdes, mint Eotvos idej£n. A felekezetek egyszeruen sokalltdk az allami felu-

gyeletet, feltett£k autonomidjukat. A nemzetis£giek azt szorgalmaztdk, hogy a

nemzetisegi iskoldkra val6 felugyeletet az adott nemzetiseg sorabol alkalmazott

szemely feliigyelje. (MP 1902/166) A tandrok szakmai auton6midjuk korld-

tozdsdt ldttdk. (MP 1902/169) Nacionalista oldalr61 viszont altaldnosan gyen-

genek taldltdk az iskolafelugyeletet.
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1901-ben kimondatott, hogy minden taruto kozhivatalnok. Ez a kijelentes

nem a VKM-ben, hanem az IM-ben hangzott el. A visszhang azonban nem volt

negativ, lgy a VKM is elkezdhette az ezzel kapcsolatos torvenyek el6kesziteset.

(MP 1901/55) Az 1907-es torveny a nem allami tanftot koztisztviselove nyilvi-

nitotta, 6s mindazt a v£delmet megadta neki, ami a koztisztviseldt megilleti, az

allamseg£ly ig6nybevetelet pedig kotelezove tette. Azt mondhatjuk, hogy gya-

korlatilag 1907-re Magyarorszdgon veget 6rt az a korszak, amelyet a kiilonbozo

fenntart6k versenyen alapul6nak nevezhetiink.

Ha igaz is a teny, amit a kozigazgat&stort&ieti szakirodalom dllit, hogy a

kozigazgatas egeszeben centralizacio figyelhet6 meg a Tisza-korszakban, a

kilencvenes evek liberalizmusa ismet megfele!6 ellensulyokat epit be a rend-

szerbe. Egyreszt az 1893:XXVI torveny 9. paragrafusaval lijabb diszkreciondlis

jogkort ad a kozigazgatasi bizottsag kezebe: amennyiben a felekezeti tamt6i

fizeteseket az egyhdzkozsegen behajtani nem tudja, akkor a haromszori fi-

gyelmeztet£s halaszto hatalya nelkiil - amelyet meg az 1876-os torveny irt el6 -

azonnal kozsegi vagy allami iskola szervez£set rendeli el, felekezeti helyett.

Ennel is lenyegesebb, hogy ebben az idoszakban megszuletik a kozigazgatasi

birosag, amely felulvizsgdlhatja nemcsak a kdzigazgatasi bizottsdg, de a megyei

torvenyhatosag dont&eit is, amelyek a helyi adok es segelyek elosztasara vonat-

koznak, amelyek a tanitok jovedelmevel, annak kiszolgaltatasaval, az iskola-

szeki tagok vdlasztasaval kapcsolatosak. (1896:26 tc.)

Figyelemre melt6, hogy az allami tulhatalom megnovekedese a felekezetek-

kel is a helyi er6kkel szemben nem egyszeruen a kozigazgatas tulhatalmanak

noveked^se, ahogy az eddigi tortenetfrits - legalabbis oktatdstortenetiriis -

hangsulyozta, hanem ennek az uj tipusu - is kifejezetten liberalis - ellen-

sulynak a megnoveked£sevel jdr egyutt. Ugyanis az a kozvetlen penzugyi

kapcsolat, ketoldalu kovetelesi rendszer, amely 1907 6ta a nem allami tanit6k

is a VKM kozott l&rejott, szint6n a kozigazgatasi bi'r6sagnak lett aldvetve.

Kozepiskola

1849 utdn az iskolai adminisztraci6 teljes egeszeben beolvadt a politikai ad-

minisztracioba. 1860-ban a Helytartdtandcs kezeben rovid id6re teljes volt a

centralizalas, de mivel ez kivihetetlennek mutatkozott, 1862-ben ujra eletbe 16p-

tettek a Ratio Educationis 6ta ismert f6igazgat6i rendszert.

A foigazgatok hataskore azonban mdr nem volt a regi. Az akademiak

ugyanis kozben valosagos foiskolakka fejlodtek, s ekeppen a legtekintelyesebb

int6zm£nyek mdr nem tartozhattak f6igazgat6i hadiskorbe, az 1868-as torveny

pedig kivette keziikbol a nepoktatast is. Az ekkoriban keletkez6 allami koz6p-

iskolak sem tartoztak hataskorukbe. Ennek egyik igen fontos oka az volt, hogy

a tankeriileti f5igazgatok kivetel nelkul exponalt katolikusok voltak, s a

kormdny az dltala l£trehozott, felekezetileg semleges int^zeteket nem kfvanta

riijuk bfzni. (MP 1902/86) Kideriilt azonban, hogy a miniszt^rium az allami

kozepiskolak adminisztralasat sem gy6zi, ez£rt 1875-ben azok is a f6igazgat6-
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sagok aid keriiltek. (MP 1902/86) A f6igazgat6i allasok rfezben vallasi feudumok

maradtak: a 12 f6igazgat6sagb61 negy vallashoz volt kotve.

A nep- es "kozepfoku" (de nem kozep-!) iskolak mindenekel6tt helyi ige-

nyeknek feleltek meg, a kozepiskolak tobb megyenyi teruletr61 gyujtottSk ossze

a diakokat. A polgarok 6riasi tomege hasznalta a nepiskolakat ott, ahol az isko-

lafenntartas meghataroz6 mertekben helyi ad6kb61 tortent; viszont csak a pol-

garok kicsiny - de eleve jelent6s tarsadalmi sullyal rendelkezo - toredeke ta-

nult a kozepiskolakban, amelyek koltsegeit meghatarozo mertekben a fenntar-

t6k vagyonab61, az allami koltsegvetest61 elkuloniilt ceivagyonbol (Tanulmanyi

Alap) es tandijakb61, vizsgadi'jakb61, adomanyokb61 fedeztlk. Ennek kovetkez-

teben a tankeriileti f6igazgat6k szemelyeben megjelen6 kozponti allamot nem

ellensulyozhatta a helyi polgarokat kepviselo' megyei kozgyules, kozsegi kepvi-

selotestGlet vagy az iskolaszek, hanem masftle egyensulyok epiiltek be a rend-

szerbe.

Ebben az egyensulyrendszerben az iskolafenntart6k kulcsszerepet toltottek

be, amelyek - a gyakorlatilag kozadokra epiil6 egyhazi nepoktatassal szemben -

maguk a sajat vagyonnal rendelkez6 szerzetesrendek, torvenyben biztosftott

autonomiaju protestans egyhazak voltak. Az iskolafenntart6k befolyasolasara

letrejott els6 szervezet az Orszdgos ReformJtus Tandregyesulet volt. Azzal a kk
f5 c&lal alakult meg, hogy tisztazza a tanarsag kozjogi helyzetet az egyhazi

szervezetben, tovabba, hogy az egyhazat es az iskolat kozelebbi viszonyba

hozza. (MP 1902/268) A szazadfbrdul6 utan valamennyi jelentos kozepiskolaval

biro felekezet tanarai egyesuletet alkottak.

A fSigazgat6k szemelyi iigyekben is szelesebb hataskort koveteltek, hiszen

csak az allasok toredeke toltetett be palyazat utjan, a tobbi gyakorlatilag a fenn-

tarto olyan dontesei alapjan amelyeket a f6igazgat6 csak ut61ag ellen6rizhetett.

Az alap- es szakoktatasi rendszer egyensulyrendszere a harmincas evek

kozepere rendkivul sulyos valsagba kerult. A tiny, hogy a tanarok, tanitok fize-

tesehez, az iskolak dologi koltsegeihez val6 allami hozzdjarulas nagysagrendileg

megnott, novelte a f6igazgat6, tanfeliigyel6 befolyasat a fenntart6kkal, es a

csokkeno" tehervisel6kepessegu szul6kkel szemben. Az 1935-6s oktatasi torveny

- a kor kormanyzati ervelese szerint, amit meglep6 modon a szakirodalom is

elfogadott - a katolikus egyhaznak megadta ugyanazt az auton6miat, amellyel a

protestansok a 18. szazad vege 6ta rendelkeztek.

Ez az erveles val6jaban azt az osszefuggest leplezte, hogy a katolikus auto-

n6mia fogalma a 19. szazadban nem az egyhaz megleV6 hierarchiajdnak autono-

miajat, allamt61 val6 fuggetlenn6 valasat jelezte, hanem azt, hogy amilyen

mertekben hajland6 a puspoki kar 6s a Vatikan a vilagi katolikus er6k

bevonasara - azaz az als6papsagb61 es vilagi hiv6kb61 valasztott testulet elis-

meresere -, olyan mertekig adja meg az allam a fuggetlenseget a katolikus egy-

haz vilagi tevekenysegenek. Ez a 19. szazadi, leginkdbb Eotvos J6zsef nev&iez

fuz6d6 erveles teljesen koherens: a liberalis, ne'pszuverenitason alapul6 allam

csak akkor mondhat le peldaul a katolikus oktatasugybe dramlo kozad6k 6s

allami jovedelmek ellen6rz6s6r61, ha e jovedelmeket legitim, a Wv6k dltal

valasztott testulet kezeben tudhatja. Mi tobb: a katolikus egyhaz egesz bels6

szervezetk az iskolaugyi auton6mian keresztul klvdntak liberalizdlni, p^lddul
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1902-tol a kotelez6en megszervez6d6, valasztott katolikus iskolaszeket a

katolikus auton6mia hordozojanak nyilvanftottak. (Lepold, Hanuy)

Az 1935-6s szabalyozas viszont ligy nyilvanitotta auton6mnak a katolikus

egyhaz iskolaiigyet, hogy azert cserebe nem a vilagi hiv6k es az alsopapsag

befolyasanak kiterjeszteset kerte, hanem a taniigyigazgatasi logikaba val6 foko-

zott illeszkedest. (Csizmadia 1966/136-139)

A katolikus puspoksegeknek, illetve a katolikus iskolak ujonnan szervezett

taniigyi fohatosaganak "hasonl6 szi'ves int£zkedes vegett" megkiildott rendeletek

voltakeppen elmelyi'tettek az allam befolyasat. Az allam megbi'zottainak a negy-

venes evek elejere sokkal nagyobb befolyasuk lett a most mar "auton6m"

katolikus kozepiskolakban, mint tfz ewel korabban. Maguk az autonom kato-

likus f6hat6sagok adtak ki - a VKM illet^kes ugyosztalyanak kerese>e - az

ehhez sziikseges rendeleteket. Ennek a postaz6 szerepkornek az atengedesevel

az allam val6jaban kihuzta a talajt az auton6miat - valodi auton6miat - kove-

tel6 egyhazi korok al61. Ugy tunik, a katolikus hierarchia megkototte a

kompromisszumot az allammal, hogy ne a liberalis katolicizmus aramlataival,

ne a katolikus tarsadalommal kelljen megkotnie. (OL K 507 81. a.)

Sajatos modon egyszerre volt o£l a szerzetesrendi autonomiak megsziintete-

se, es a nem szerzetesrendi katolikus iskolak kiemelese a katolikus egyhaz teljes

tekintelyevel bir6, eppen ezert a taniigyi szferaban tevekenyked6knel sokkal

kevesbe presszionalhat6 piispokok al61. A katolikus kozepiskolak f6igazgatasa

az eddigi rendi jelleg megsziintetesevel teriileti jelleguve valt, harom regionalis

tankeriilettel. A harom f6igazgato kozott az elnokfoigazgat6 tartott kapcsolatot,

aki a f6igazgat6sag kepviseletet a Katolikus Kozipiskolai F6hat6sdgn£ illetve a

VKM-nel ellatta. A foigazgat6i poziciokat altalaban egy-egy szerzetestanar

szerezte meg. (PPK 1938. okt 4. 15. pom)

Ezzel mindket autonomia-forma vegletesen lecsokkent, s a VKM rendele-

tek, kfvansagait egy kifejezetten taniigyigazgatasi szerv el£ terjeszthette. Hiaba

voltak maguk az iranyftok szerzetesrendi vezet5k, hiszen - szemben a korabbi

allapottal - mar annyifele katolikus iskola folott diszpondltak, hogy nem erv£-

nyesi'thettek rendjiik specialis szempontjait. Ugyanakkor nem az egyhaz vilagi

hierarchiajaval kellett a VKM-nek totalisan iitkozni. (Ennek igazi jelentosege

eppen ebben az id6szakban novekszik meg, amikor nemcsak a kozepiskolakat,

de a tobbi kozepfoku intezmenyt - peldaul az 1938-tol a fenntart6 katolikus

egyhaz akarata ellenere is radikalisan atalakulo tanit6kepzoket - is a f5igazga-

t6sag aid rendelik.) (OL K 507 82. a.)

Kerdes, hogy a katolikus piispoki kar mi£rt ment bele ebbe a megoldasba.

Valoszinuleg azert, mert a masik megoldas, amit az allam kovetni kezdett, meg

fenyegetobb volt. Ennek lenyege, hogy bizonyos tekintelyes vezetokkel, szerze-

tesekkel j6 kapcsolatot alakitottak ki, ezek poziciokat kaptak a taniigyigazga-

tasban, s ezert lassan kozelebb keriiltek a VKM-hez, mint a piispoki karhoz.

Igy a piispoki kar befolyasa a szerzetesrendi iskolakban csokkenni kezdett. Ez-

zel egyidejuleg rendszeresen elofordult, hogy azok a piispokok, akik a VKM
szorgalmazasara nyertek el hivatalukat, olyan VKM rendeleteket is tovdbbitot-

tak a fennhatosaguk alatt mukod6 iskolaknak, amelyeket a piispoki kar koz-

ponti iskolahatosaga elfogadhatatlannak tartott. (PPK 1938. marc. 16. 12. pont)

Az alternativa tehat az volt: az allamhatalomhoz val6 viszony menten a kato-
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likus egyhaz egyseget aldozzdk fel (a hierarchia egyseget es a vilagiak-klerikusok

egyseget), vagy az auton6miab61 engednek egysegesen. Az ut6bbit vdlasztottak.

A katolikus iskolarendszerben ugyanaz a folyamat jatszodik le, mint az

allami taniigyigazgatasban. Azaz az egyes iskolati'pusok elveszftik onallosagukat,

ezzel az egyes csoportok differencialt erdekerv^nyesftesi kepessegeiket. (Azt az

alternative, hogy peldaul a katolikus tanit6kepz6knek kulon foigazgatosaguk

legyen, elutasitottak.) A tenyleges donteseket az 6nall6 politikai tenyez6t61, a

nagyhatalmu puspoki kartol igen tavol hozzak, azaz a Katolikus Kozepiskolai

F6hat6sagnal (amelynek tagjai felig allamsegelyb61 el6 tanarok), amely raadasul

nem is a puspoki kar alarendeltje, hanem a Katolikus Iskolai FShatdsdgnak,

amelyben a hercegpn'mas befolyasa kizar61agosan ervenyesiilt.

A reformatusoknal ilyen legfels6 szerv a konvent volt, s tamigyi bizottsaga-

val elvileg barmikor, barmely intezmenyet megvizsgaltathatta. Valojaban kozep-

iskolai feliigyel6i allast a konvent nem tartott fenn, a kormannyal az egyhazke-

riiletek erintkeztek, a kormany a piispokoket tekintette az egyhazi f6hat6sag-

nak. A nepoktatasi int£zetek felettes szerve ugyan a valasztott presbiterium

volt, de hatask6r£t az egyhazmegye erSsen korlatozhatta. (A magyarorszdgi refor-

mdtus... 1942, Szentpeteri)

Ennek ellenere mfg a katolikus tanugyigazgatas es az allam konfliktusai a

hivatalos dokumentumokban nem jelennek meg - legfeljebb egy-egy szerzetes-

iskola evi ertesit5jeben -, addig a reformatus egyhaz es az allam iitkoz^sei igen:

"Ha a kormanyzat... hatalmi sz6val er61teti a magyar kozoktatas egyontetu-

seget, a reformatus iskolai neveles es oktatas sajatos karaktere szintelenednek

el... biirokratikus, latsz61ag nem fontos reszletkerdesekre iranyul6 int£zkedesek

is mallaszthatjak iskolaiigyi autonomiankat..." Megsem konfliktuskereso a

jelentes: "az allami f6feliigyeletet gyakorlo tankeriileti f6igazgat6sagoknak az

allami felugyeleti jog gyakorlasaban kovetett eljarasa ellen kozepiskolaink

tanarai es fenntarto testuletei reszer61 panasz illetekes egyhazi tamigyi hato-

sagainkhoz nem erkezett." Ha ez igaz, ez annak a jele, hogy azt a szamos

panaszt, ami a tanugyigazgatas fennmaradt iratanyagab61 kitunik, egyszeruen

nem tovabbitjak az egyhaz illetekeseihez, mert az iskolak tudjak, hogy e

szervek nem tudnak vedelmet nyujtani szamukra. (A magyarorszdgi reformatus

egyhaz... 1938/267)

Az allam legfontosabb kenyszerit6 eszkoze az allamsegelyek folyamatos

manipulalasa volt. Az egyre aprolekosabb szabalyozas miatt az egyhazi iskolak

lassan, de folyamatosan novekv6 allamsegelyre szorultak. S torveny biztositotta,

hogy az allamsegely emelkedesevel az allam beleszolasi jogai novekedjenek,

hogy 50% feletti allamseg&ynel az allam ugyanazokat a jogokat gyakorolja,

mint az allami iskolakban. A fizeteskiegeszi't6 allamsegely aranya valamennyi

jelent6s iskolanal meghaladta az 50%-ot, p&daul Csurg6n, Papan, Budapesten,

Sarospatakon, Debrecenben. Az alkuban resztvev6k most mar nem az allam es

az egyhazi fohat6sag, hanem a penzt biztosit6 tanugyigazgatasi tisztvisel6, es a

penzt igenyl6 "auton6m egyhazi" iskolaigazgat6 lett. (OS2K Kt F 15/% 959,

Qizmadia 1966/193)

Az allamsegelyesseg kvazi kotelez6 volt 1933 6ta a nepiskolai szferiiban,

1934-ben pedig kozepfokon. Hasonldkeppen a harmincas evek elejet61 veszi

kezdetet a tankonyvmonop61ium megteremtise. A tantervegyesftesre iranyul6
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nyomas eredmenyekeppen a protestinsokndl az allami tanterv mar 1937-ben

bevezettetett. (A magyarorszAgi reformdtus egyhdz... 1938/218)

Az iskolalatogat6 es tanfelugyel6 adatgyujteseivel, vizsgalataival, a pedago-

gusok minositesevel, fegyelmi kezdemenyezesevel, az igazgatoval szemben az

iskolat megfigyel6 tanar kijelolesevel melyen belenyult az egyhazi iskolak

auton6miajaba.

"Az iskolai torvenykezessel, f6kent pedig a vegrehajtas soran kialakulo jog-

szokasokkal felekezeti iskolaink eszrevetlenul dllamosittatnak" -vonja le a

vegs6 konkluziot a dunamelleki egyhazkerulet. (A magyarorszdgi reformdtus

egyhdz... 1938/216)

Ezeket a harmincas evek kozepen megindult folyamatokat az 1941-es tor-

veny megerositette. Min8segi valtozaskent a torveny Iehet6v6 tette, hogy a nem
allami nepiskolakban az alkalmazasnal a vilasztas j6vahagyasat a tanugyigaz-

gatas munkatirsai gyakoroljak.

Ez a szab&ly - ha melyebben belegondolunk - a magyar allam es egyhaz

viszonyanak alapvet6 megvaltozasat jelenti. Ugyanis, mig a VKM fenntartja

maganak a j6vahagyas jogit - 1941-ig -, addig ugyan megvalosul az 411am es

egyhaz osszefonodasa, de ezert a miniszter elvileg politikailag felelossegre von-

hato. A tankeruleti foigazgatonak viszont nincsen politikai felelossege. Ezaltal a

f8kegyuri jog gyakorlasa a felsegjogbol - amit term&zetesen a kiralyt61 a fele-

18s kormdny vett dt - egyszeru kozigazgatasi aktussa vedlett.

A magyarorszagi egyhazaknak a kozigazgatas all val6 vetese megtortent.

Keves ehhez foghato valtozast talalunk a magyar tortenelemben.
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